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 Parlamentul  României 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti, 12.11.2015     
Nr.  4c-2/927/21.10.2015

 
       
 
   Comisiei pentru afaceri europene 

                  
 

PROIECT DE OPINIE 
 

privind COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 

EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Plan de acţiune privind 
edificarea unei Uniuni a pieţelor de capital COM(2015)468 

 
 

În conformitate cu prevederile art.170 alineatul (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților,  republicat,  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost 
sesizată, pentru examinarea pe fond cu COMUNICAREA COMISIEI 
CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL 
ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR 
Plan de acţiune privind edificarea unei Uniuni a pieţelor de capital,  trimisă 
cu adresa nr.21/E din  21.10.2015  și înregistrată cu nr.4c-2/927/22.10.2015. 

 
Comunicarea cuprinde Planul de Acțiune al Comisiei Europene şi 

calendarul de punere în aplicare a elementelor constitutive ale Uniunii Piețelor 
de Capital(UPC), întocmit în încercarea de a de debloca finanțările pentru 
întreprinderile europene și stimularea creșterii în cele 28 de state membre 
U.E. 

 
La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în ședința din 

10.11.2015, și-au înregistrat prezența un număr de 31 deputați din totalul de 33 
de membri. 
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În urma dezbaterilor pe fond a COMUNICARII COMISIEI 
CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL 
ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR 
Plan de acţiune privind edificarea unei Uniuni a pieţelor de capital membri 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci: 

 
- Au luat act de faptul că documentul emis de către Comisia 

Europeană este un document nelegislativ; 
 

- Au luat notă de obiectivul general urmărit de Comisia Europeană 
 

- Au luat la cunoștință faptul că UPC ar trebui să aibă drept rezultat 
partajarea în mai mare măsură a riscurilor la nivel transfrontalier şi 
pieţe mai lichide, ceea ce va duce la aprofundarea integrării 
financiare, la reducerea costurilor şi la creşterea competitivităţii 
economiei europene. 

- Consideră că România întreprinde demersuri pentru promovarea 
pieţei sale de capital din categoria pieţelor de frontieră în categoria 
pieţelor emergente, ceea ce va determina creşterea fluxurilor de 
capital, respectiv creşterea nivelului investiţiilor străine şi 
diversificarea alternativelor de finanţare pentru companiile active 

 
 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E                       S E C R E T A R 
 

         Viorel ȘTEFAN                        Mihai – Aurel DONȚU 
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